
 
บนัทกึข้อความ 

 

ส่วนราชการ       โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา     อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน            
ท่ี                /๒๕63               วันท่ี   28 กุมภาพันธ์   2563 
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

     ตามที่โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ก าหนดให้รายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ไว้ประชาชนตรวจดูได้  ตามมาตร 9 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆเดือนนั้น 

  โรงเรียนบ้านโฮ่งรตันวิทยา ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์
2563 จ านวน   รายการ ตามแนบ สขร.1 ดังแนบ 

  เห็นควรลงประกาศหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา 
 
 
 
  ลงช่ือ       ลงช่ือ  
   (นางพัชราภรณ์  ทองมาก)         (นางเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์) 
          เจ้าหน้าที่พสัดุ        หัวหน้างานพัสด ุ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ลงช่ือ  

         (นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา



สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กมุภาพันธ์  2563 
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

************************************************************ 
 

ท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคัดเลือก
โดยสังเขป 

เลขที่/วันท่ี
สัญญา/ข้อตกลง 

1. ซ่อมรถยนต์โรงเรียน ๑๑,๐๐๐  บาท  เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด 
๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท  

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

034/2563 
ลว. 5 ก.พ.63 

2. ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 1,100 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด   บริษัท กิตติยางยนต์ จ ากัด   
1,100 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

035/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

3. ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 507 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนายนต ์ ร้านพัฒนายนต ์
507 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

036/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

4. ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 650 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านกาดลงุเงา ร้านกาดลงุเงา 
650 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

037/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

5. ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 1,840 บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 
(มหาชน)   

บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน)   
1,840 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

038/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

6. ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 3,100 บาท เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ดีอาษา นายสมชาย ดีอาษา 
3,100 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

040/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

7. จ้างถ่ายเอกสารพรอ้มเข้า
เล่ม 

252  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา   

ร้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   
252  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

024/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

8. จ้างท าบอร์ดท าเนียบ
บุคลากรโรงเรียน   

1,200  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพรศรี พริ้นท ์ ร้านพรศรี พริ้นท ์
1,200  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

025/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 



9. จ้างท าป้ายไวนิลโรงเรียน 1,000  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัดเทพงานป้าย ร้านทัดเทพงานป้าย 
1,000  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

026/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

10. จ้างท าป้ายไวนิลโรงเรียน 1,000  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัดเทพงานป้าย 
 

ร้านทัดเทพงานป้าย 
1,000  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

027/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

11. จ้างรถรับส่งนกัเรียน 900  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ จักรมณ ี นายทวีศักดิ์ จักรมณ ี
900  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

028/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

12. จ้างรถรับส่งนกัเรียน 900  บาท เฉพาะเจาะจง นายทวีศักดิ์ จักรมณี   นายทวีศักดิ์ จักรมณี   
900  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

029/2563 
ลว. 11 ก.พ.63 

13. จ้างท าป้ายไวนิล 300  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัดเทพงานป้าย ร้านทัดเทพงานป้าย 
300  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

030/2563 
ลว. 12 ก.พ.63 

14. จ้างท าป้ายไวนิล 300  บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัดเทพงานป้าย ร้านทัดเทพงานป้าย 
300  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

031/2563 
ลว. 29 ก.พ.63 

15. จ้างรถรับส่งนกัเรียน 13,200  บาท เฉพาะเจาะจง นายชนนะสิทธ์ิ สิงห์แก้ว
และคณะ 

นายชนนะสิทธ์ิ สิงห์แก้วและคณะ 
13,200  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

032/2563 
ลว. 24 ก.พ.63 

16. จ้างซ่อมเครื่องท าน้ าเย็น 3,970  บาท เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรี ภู่พิสฐิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรี ภู่พิสิฐ 
3,970  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

033/2563 
ลว. 21 ก.พ.63 

17. ซื้อน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

8,840  บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮง่ สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮง่ 
8,840  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

044/2563 
ลว. 3 ก.พ.63 

18. ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 4,940 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ดอกไม้
พลาสตกิ 

ร้านเชียงใหม่ดอกไม้พลาสติก 
4,940 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

045/2563 
ลว. 27 ก.พ.63 

19. ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 1,065 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเชียงใหม่ดอกไม้
พลาสตกิ 

ร้านเชียงใหม่ดอกไม้พลาสติก 
1,065 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

046/2563 
ลว. 27 ก.พ.63 



20. จ้างจัดสถานที่   2,900 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษบา หวันยอง   นางสาวบุษบา หวันยอง   
2,900 บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

037/2563 
ลว. 28 ก.พ.63 

21. จ้างจัดซุ้มแสดงความยินด ี 3,800  บาท เฉพาะเจาะจง นายกรกฎ  ใจยะ   นายกรกฎ  ใจยะ   
3,800  บาท 

เป็นผู้มีอาชีพงานที่
จัดซื้อจัดจ้าง 

036/2563 
ลว. 28 ก.พ.63 

 


